
En höst provning och en inför jul 
Denna resultat rapport innehåller resultaten från två provningar. Den första hölls den 25 
oktober och den andra på Luciadagen den 13 december. Med dessa två provningar har pa-
nelen samlats 5 gånger udner året och vi på Clydesdale är mycket glada att få genomföra 
dessa provningar så vi kan bekräfta kvalitén på vår produkter. 

Panelfakta: 
Cirka 50 personer bjuds in till varje provning och de 10 första att svara får vara med. 
Varje provning har ett tema för att göra det enklare att jämföra de olika sorterna med 
varandra och det provas cirka 10 olika sorter. Varje whisky ska bedömas efter tre kriteri-
er, teknisk kvalitet, om man personligen tycker om den eller inte och sist men inte minst 
hur prisvärd man anser att den är. Resultatet räknas samman och de tre bästa belönas 
med guld, silver och brons. De övriga kommer alla på fjärde plats. Ett diplom skickas till 
de vinnande producenterna. 

 
Resultat från provningen i oktober: 
En intressant detalj denna gång var att det endast var två 
nya deltagare i panelen. Det betyder att alla som känner till 
panelen och vill vara med är mycket alerta och svarar blixt-
snabbt när inbjudan går ut. Det är först till kvarn som gäller. 
Det vittnar också om vilka intressanta produkter som ingår i 
de olika provningarna. 
Temat för kvällen var torvigt och rökigt. De tio olika whisky-
na som skulle provas kom alla från Skottland och hade alltså 
mer eller mindre karaktär av rök.  
 
 
 

Det här är vad panelen slutligen kom fram till 2011-10-25. 
1. Breath of Islay, 12y, 56.1% Adelphi      85331-01  990:- 7,8p 

Doft: Röda krusbär, frukt och kola med avslutande vaniljton. Svag rök med sherry och russin. 
Smak: Trä och krut, söt och vinös med lite tallbarr. Läder, peppar och mint i eftersmaken. 

2. Smoking Islay, 55%, Blackadder     70197-01  845:- 6,9p 
 Doft: Lätt stingslig, rökt fisk. Lite citrustoner. Lite pepprig. Fishermans friend. 
 Smak: Kryddiga charkuterier, hallonsoda, gräddkola och vanilj. Lite mineralig, lakrits och  
 mentol. Rökig i eftersmaken. Fick bland annat omdömet "den tyckte jag om" . 
3. Double Barrel Mortl-Laphr,46% Douglas Laing  85487-01  739:- 6,7p 
 Doft: Rökt vingummi, oljig gurka och russin. Spannmål, lite parfymig. 
 Smak: Mildrök med smak av skumgummibjörnar. Toffe och vanilj. Torkade fikon. 
 Vinös och fyllig i eftersmaken.  
På delad 4:de plats kom (utan rangordning) 
 Islay Reserve 46%, Berry Bros      84101-01  769 kr 
 Kilchoman 100% Islay 46%      85234-01  989 kr 
 Big Peat X-mas 57,8%, Douglas Laing    85772-01  678 kr 
 The Ten #9 Heavy Peat 50,1% LMdW    85188-01  698 kr  
 Cask Islay 46%, A D Rattray      Varuprov 
 Peat Reek 46%, Blacakdder      70865-01  669 kr 
 Clan Denny Islay 46%, Douglas Laing    86671-01  597 kr 
 
 
 
 

2011-12-13 



Provningen som gick av stapeln på Lucia var en väl-
besökt provning. Sammanlagt 11 stycken provade sig 
igenom totalt 12 olika sorter under några timmar. 
Kvällens tema var gammal whisky och det radades 
upp två flighter om sex stycken som deltagarna var 
mycket imponerade av. Detta märktes i betygsätt-
ningen som genomgående blev mycket hög och man 
pratade hela tiden i mun på varandra för att visa sin 
uppskattning över innehållet i den olika glasen.  

 
Med i denna 
omgång 
fanns två 
sorter som var med ”utom tävlan”. Detta för att den ena inte 
är vår egen buteljering, utan vi ville egentligen bara mäta 
oss med den. Den andra visste vi att den var mycket bra och 
skulle i många hänseenden ”sopa banan” med de övriga, 
men även detta är intressant för att jämföra.  
De provade sorterna var mellan 17 och 29 år gamla och ing-
en av dom hade någon tydlig rökighet. Det skulle visa sig att 
vinnaren skulle bli ett otippat kort från Single Malts of Scot-
land! 

 
Det här är vad panelen slutligen kom fram till 2011-12-13. 
1. Speyside Sherry Cask 17y 62.1%, SMoS    1 feb 2012 885:- 9,1p 

Mashmallows, smörkola i träask, ekig. ”Oj vad gott”. Tål inte vatten så bra dock. 
 
2. Teaninich 1982 28y 49.5%, First Editions   85141-01  1269:- 8,4p 
 ”Det här är gammalt”, ”Unbelievable”, ”Kul”. Fräsch och fruktig, citrus, stenig,  grönsaker,  
 tropiska frukter, gammalt bibliotek. 
3. Dailuaine 1983 27y 58.1%, Adelphi    85028-01  1698:- 8,3p 
 Popcorn, smörig, deluxe, bränt socker, kaffe, balanserad. Aningen svavel men i god form. 
 
På delad 4:de plats kom (utan rangordning) 
 Tamdhu 1987 22y 49.5%, Blackadder Raw Cask  86915-01  1224:- 
 Glenrothes 1990 20y 52.8%, A D Rattray   85178-01  941:- 
 Glenglassaugh 26y 46%, Glenglassaugh    86436-01  1818:- 
 Lochside 1984 46%, Berry Bros & Rudd    85634-01  1834:- 
 Bladnoch Sherry Cask 18y 55%, Bladnoch   85324-01  948:- 
 Ben Nevis Sherry Finish 25y 54%, Ben Nevis   85176-01  1462:- 
 St Magdalene 1982 28y 50%, Douglas Laing OMC  87073-01  1712:- 
  
De som var med utom tävlan var Glenfarclas 
Heritage som alla var ense om att den är 
klart prisvärd. Med hade vi även Clynelish 
1972 38% 42.1%, SMoS. Denna goding var 
nog allas favorit och några i panelen var helt 
lyriska. Denna raring kommer på Systembo-
laget 1 februari 2012 med priset 2245:-. 
 
Nu får panelen jullov och vem vet när det är 
dags igen. Oavsett när, så kommer det som 
vanligt att bli ohyggligt spännande att läsa 
resultaten. 
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